
Anmälan om att ta cistern och
rörledningar ur bruk 
Enligt 6 kap 1 § NFS 2017:5

1. Plats för cistern

Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress 

Cisterninnehavares namn Person-/Organisationsnummer 

Postadress, om annan än fastighetens adress Postnummer Ortnamn 

Kontaktperson om annan än cisterninnehavare Telefon E-post

2. Fastighetsägare

Namn Telefon 

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Ortnamn 

3. Uppgift om cistern som tas ur bruk men lämnas kvar på fastigheten

Cisternens förläggning 

  Ovan mark 

 I mark 

 I bostadshus/pannrum 

 Utomhus 

Rör- och slangledningens förläggning 

 I mark 

 Ovan mark 

Vattenskyddsområde 

 Utom vattenskyddsområde 

 Inom vattenskyddsområde 

Slag av vätska 

 Dieselolja 

 Eldningsolja 

 Avfallet transporterat till avfallsanläggning 

 Tömd och rengjord 

 Påfyllningsanordning och 
överfyllnadsskydd borttaget  

Slag av cistern 

K-cistern (cistern med bra
korrosionsbeständighet)

S-cistern (cistern med mindre
korrosionsbeständighet)

Cisternens rymd m3 Tillverkningsnummer 

4. Uppgift om cistern som forslats bort

 Tömd och rengjord   

 Bortforslad, cisternen bortforslad till: 

 Avfallet transporterat till:   

Tillverkningsnummer 

Genom att ange en e-postadress godkänner du att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post. 



5. Övriga upplysningar

Om tömning, rengöring och skrotning är utförd av entreprenör, skicka in kopia på protokollet
till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning

 Kopia på protokoll från entreprenör bifogas 

Upplysningar 

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cistern som tagits ur bruk anmäls till 
tillsynsmyndigheten (Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2017:5, 6 kap 1 §).

När cisterner med tillhörande rör- och slangledningar tas ur bruk ska dessa tömmas och rengöras på sådant sätt att 
spill eller läckage förhindras både under tömning och rengöring samt efter avslutad hantering. I första hand bör 
cisternen tas bort för att kontrollera om marken under cisternen är förorenad. Om cisternen är markförlagd och 
det inte är möjligt att gräva upp cisternen bör den fyllas med sand. Det är viktigt att påfyllningsrör, 
avluftningsledning och övriga friliggande rördelar tas bort så att cisternen inte fylls på av misstag. 

Om det finns anledning att misstänka att mark- eller vattenområde blivit förorenat ska tillsynsmyndigheten 
omedelbart underrättas (NFS 2017:5, 5 kap 2 §).

Sanering av förorenad mark ska anmälas till miljönämnden enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska göras minst sex veckor innan arbetet påbörjas.

För mer information om transport av avfall kontakta Länsstyrelsen i Skåne län.

Så behandlar vi dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen 
är myndighetsutövning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm är personuppgiftsansvarig. Vid frågor, 
kontakta oss via e-post: miljo@hassleholm.se eller telefon: 0451-26 70 00. Du kan även kontakta 
dataskyddsombudet på dataskyddsombud@hassleholm.se. På www.hassleholm.se/personuppgifter kan du läsa mer 
om hur Hässleholms kommun hanterar personuppgifter.

Att cisternen på ovan angivna fastighet tagits ur bruk, är tömd och rengjord, intygas härmed med 
underskrift nedan: 

Underskrift 

Datum Underskrift 

Namnförtydligande 
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